
KUNST EN ANTIEKBEURS BRAFA OPENT DE DEUREN

Antiek ten top
Op Brafa dat morgen van start PiSKiV i

delaars van over de hele wereld F p n ro H
hun prijzige kunstwerken Hfr 1 ib 11 H flj
Metro sprak met hoofdorganisa NIT IwTIlIm P 1È 1

Brafa is een luxueuze antiekbeurs Hoe H BBS c l É Bff
kiest u de standhouders HH B B HB h L
Christian Vrouyr We hebben een ver fci
trouwd cliënteel dat al jaren komt Daarnaast
ontvangen we wisselende handelaars die nooit een Spilliaert Oostendse kunstenaar red
worden gekozen door de raad van bestuur tentoonstelde Art deco daarentegen is een
De raad beoordeelt de kwaliteit van de kandi recent fenomeen Veertig jaar geleden dacht
daat maar ze proberen ook een beurs samen geen enkele handelaar eraan om ermee uit te
te stellen die evenwichtig en divers is Ook pakken op een beurs of in de winkel
proberen we enkele uitzonderlijke en onge
ziene exposities te bemachtigen Jullie willen de kaap van 50 000 bezoekers

overschrijden De beurs is dus bedoeld
Hoe kiezen jullie de stukken voor het grote publiek
We kiezen voor zeldzame verzamelingen Zeker Uiteraard valt het niet te vergelijken
met een artistiek niveau dat een beurs zoals met het Autosalon maar het zou toch een
de onze waardig is Als er middelmatige wer mooi aantal zijn voor dit soort evenement
ken bij zijn durven we aan de standhouder
te vragen om ze te verwijderen en zich te be Maar de verzamelaars zijn nog steeds wel
perken tot een meer exclusieve collectie kom

Het is logisch dat de verzamelaars zeker
Is het niet vreemd om hedendaagse kunst langskomen maar we proberen iedereen te
aan te treffen bij antiquairs bereiken Er zijn zeker voorwerpen te koop
Nee moderne kunst is altijd aanwezig ge op onze beurs die geen miljoenen euro s kos
weest bij antiekhandelaars dankzij de arties ten pj
ten uit de twintigste eeuw Er is geen schil
derijverkoper uit de laatste dertig jaar die www brafa be
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